בהתאם
ניתנת

הודעה

בזאת

המשפט״( בקשה

בהתאם

לאישור

ביחס לאלפי

לסעיפים ) 18ג( ו) 25 -א()(3

הסדר

)"התובענה"(.
02-16
עניינה של התובענה בטענת
)"האתר"( ,המשיבה נמנעת

ה 1דעה בדנו
להוראות חוק

לאישור הסדר פשרה
נקשה
הגשת
ההשס״ו2006 -
ייצוגיות,
תוגענות

פשרה)״הסדר

ביום 16

לחוק ,כי

פשרה״( בין חן

ליאור)״המבקש״(

המבקש ,כי במסגרת פעילות המשיבה
הלקוחות מידע צרכני
מלמסור לציבור

מוצרים; עוד נטען

המבקש כי

על-ידי

במרץ 2017

מוצרים רבים

)"החוק"(
לבית

הוגשה

ושופרסל

המחוזי

המשפט

בע״מ)״המשיבה״(,

בחיפה

)"בית

במסגרת ת״צ 61589 -

"שופרסל אונלייף
למכירת מוצרי צריכה באתר האינטרנט שלה
התזונתיים
בסיסי ונדרש כגון רכיבי המוצר ו/או טבלת הערכים
באתר

מוצגים

כ-׳מוצרים ללא סוכר׳

כ-׳טבעיים׳ או

מקום

שאינם

המשומרים והמצויים בנוזל אינם כוללים את פירוט המשקל המסוק .בתשובתה ,טענה המשיבה ,בין היתר,
כאמור ,וכן כי מוצרים רבים
המוצרים הנמכרים בסניפי החברה חלה
הקיימת לגבי אריזות
המשפטית ביסודה של הבקשה לאישור ,לפיה חובת הסימון
כי התזה
גם בדפי המוצרים המוצגים באתר  -איננה נכונה; המשיבה טענה כי רכישת מוצרים באתר חינה עסקת מכר מרחוק ,הנבדלת באופייה
התשמ״א") 1981 -חוק הגנת הצרכן"(,
מעסקה של רכישת מוצרים באופן פיזי בחנות ,ונקבעו לה הוראות מיוחדות בחוק הגנת הצרכן,
לעניין

הפירוט

בעסקאות מסוג זח .עוד טענה

הנדרש

המשיבה ,כי היא

הדרושים לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.
הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר :כל צרכן אשר רכש
)"חברי הקבוצה"(.
שינה נהלים במשיבה:

המשיבה תבצע

פרויקט

ייחודי

מוצרים
במסגרתו

מקיימת את

מהאתר ,בשבע
יצולמו

ההוראות

השנים

המוצרים

האמורות ,וכי לא

שקדמו

הנמכרים

להגשת

באתר

וגמול:

שבר סרחה

הפשרה

בהסדר

המליצו

הצדדים לבית

המשפט לאשר

או מתוך ההטבות לחברי הקבוצה על-פי הסדר הפשרה ,כדלקמן110,000 :
)עשרת-אלפים שקלים
מין שכר טרחת עורך־דין לב״ב המבקש; 10,000
ויתור על

תביעות :כפוף

לאישור

טענה ,דרישה ,זכות או עילה
מצהירים המבקש וחברי
כן
מטעמה ,וכי לא תהיה להם

הסדר

הנובעים או

הפשרה

על-ידי

בית

הכרוכים עם איזו

המשפט,

התובענה ובקשת האישור.
התנגדויות ופרישה מחסדר
הגשת
המנויים בסעיף ,רשאי להגיש לבית

עורד־דין וגמול

המבקש

הדרישות

וחברי

הכלולות

היקפית

מיוחדת 360

מעלות

היקפית.

)מאה ועשרה אלף שקלים
חדשים( מין גמול למבקש.

מוותרים

מהטענות או

הקבוצה כי הסכם זה ממצה באופן סופי
בעתיד כל טענה ,דרישה ,או זכות כלפי

תשלום שכר

טרחת

התובענה ועד למתן פסק הדין

בתמונה

בטכנולוגיה ייחודית ,אשר תאפשר לצרכני המשיבה לבחון את המוצרים הנמכרים באתר בתמונה
.
המתבטאת בפרויקט המפורט לעיל מוערך בכ-ססס 2,000 ,
פיצוי לחברי הקבוצה :היקף ההטבה

מתקיימים

התנאים

חדשים(,

הקבוצה,

בתובענה

למבקש ,שלא על חשבון
בתוספת מע״מ כדין,

באופן סופי

ובבקשת

ומוחלט ,על כל

האישור נגד

וטענותיהם כלפי
זכויותיהם
ומוחלט את מלוא
המשיבה או מי מטעמה ,הקשורה בתביעה או

המשיבה.

המשיבה או מי
בעובדות מושא

חפשרח :בהתאם להוראות סעיף ) 18ד( לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה ,או אחד מהגופים
המשפט)עם העתק לב״ב הצדדים( ,עד  45ימים ממועד פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב

המשפט)עם העתק לב״כ
להסדר הפשרה .בהתאם להוראות סעיף ) 18ו( לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להודיע לבית
הצדדים( ,עד  45ימים ממועד פרסום הודעה זו ,בטופס ערוך כאמור בתקנה  7לתקנות תובענות ייצוגיות ,על רצונו שלא להיכלל
בקבוצה.
זנות עיון  :הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה
המבקש ,עוה״ד שלומי כהו או דוד אנגור מרחוב הבונים 2
לוין,

גולדפרב

ושות׳ עורכי דין ,רחוב יגאל אלון  , 98תל

במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב״כ הצדדים :ב״כ
נתניה)טל׳ 09-7684699 :פקס ;(09-7737812 :ב״ב המשיבה ,עוה״ד אסף
אביב)טל׳:

03-6089829

פקס׳:

.(03-6089911

